
 
Van boer tot bord: betere voedselcontrole in de EU
 

Consumenten in Europa moeten er zeker van zijn dat het voedsel dat ze kopen en eten
veilig is. Lees meer over voedselcontrole in de EU.
 
Fraudezaken met betrekking tot voedsel zoals het paardenvleesschandaal 2013, hebben
aangetoond dat een betere bescherming van de consument nodig is. Het Parlement stemt op
woensdag 15 maart over nieuwe regels om de officiële controles in de gehele voedselketen aan
te scherpen. In ons video-interview legt rapporteur Karin Kadenbach (S&D, AT) de nieuwe
wetgeving uit.
 
 
De nieuwe wetgeving is bedoeld om de traceerbaarheid van voedsel te verbeteren, fraude te
bestrijden en het vertrouwen van de consument in de integriteit van de voedselketen te
herstellen.
 
 
Het biedt een uitgebreider en efficiënter controlesysteem van de gehele voedselketen (controles
op levensmiddelen, diervoeders, gezondheid van planten, pesticiden, dierenwelzijn, biologische
productie, beschermde geografische aanduidingen) door middel van regelmatig
onaangekondigde, op risico gebaseerde controles in alle sectoren.
 
 
Verder moet de nieuwe wetgeving zorgen voor een snellere reactie in crisissituaties en
geharmoniseerde en strengere straffen voor fraudeurs.
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Verbetering voedselveiligheid
https://www.europarltv.europa.eu/en/programme/society/safety-and-welfare-for-the-food-chain
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De nieuwe regels moeten ook de gezondheid en het welzijn van dieren verbeteren.
 
 
Voedselveiligheid in de EU
 
De regels voor voedselveiligheid van de EU behoren tot de strengste ter wereld en maken
hiermee het voedsel tot het veiligste in de wereld.
 
 
De moderne geglobaliseerde markt en de steeds langere en complexere productieketens leiden
tot risico's en kunnen fraude vergemakkelijken. Daarom moeten de controles nu worden
verbeterd.
 
 
Lees ons overzicht met uitleg over hoe de EU de volksgezondheid verbetert.
 
Meer informatie
Briefing EP Think Tank
EP-commissie Milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid
Procedure
Europese autoriteit voor de voedselveiligheid (EFSA)
Rapporteur Karin Kadenbach (S&D, AT)
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https://www.europarl.europa.eu/news/nl/headlines/priorities/gezondheidsbeleid-in-de-eu/20190705STO56307/verbetering-van-de-volksgezondheid-eu-maatregelen-toegelicht
http://www.europarl.europa.eu/RegData/bibliotheque/briefing/2014/130679/LDM_BRI(2014)130679_REV1_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/committees/sl/envi/home.html
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2013/0140(COD)&l=en
http://www.efsa.europa.eu/
http://www.europarl.europa.eu/meps/nl/97014/KARIN_KADENBACH_home.html

